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NÖDINGE. Fesitval-
borg 2010 blev en stor 
succé.

780 ungdomar sam-
lades i Ale gymnasium 
för att bland annat ge 
idolstjärnan, Erik Grön-
vall, sitt livs spelning.

Det här slår ut allt. 
Vilken härlig publik, 
utbrast huvudpersonen 
efteråt.

Valborgsfirandet är på 
många håll i landet ett stort 
problem med omfattande 
ungdomsfylla, skadegörelse, 
stök och bråk. Ale är numera 
undantaget.

– Jag önskar att fler kom-
muner tog samma initiativ, 
men visst känns det skönt att 
vara ett föredöme. Hoppas 
det sprider sig. Sättet att 
jobba tillsammans med ung-
domar både före, efter och 
under arrangemanget är 

suveränt, konstaterade kom-
munstyrelsens ordförande 
Jarl Karlsson (S) när han 
gästade Festivalborg på fre-
dagskvällen.

Han var inte ensam vuxen 
bland de 780 ungdomarna. 
Totalt jobbade över 80 per-
soner under hela arrang-
emanget. Skola, fritid och 
socialtjänst fanns alla på 
plats.

– Vi har kommit långt 
i Ale. I år nekade vi bara 
en enda person entré före 
klockan 23. Ungdomarna 
har lärt sig att Festivalborg 
är ett drogfritt arrangemang 
som man bara inte vill missa. 
Självklart kostar det en del 
att skapa ett program som 
lockar alla, men vinsterna är 
också många. Jag tror utan 
att ha facit i hand just nu att 
det har varit lugnt för övrigt 
i resterande delar av kom-
munen. Tidigare hade vi 

både fylla och skadegörelse 
att ta hand om. Det slipper 
vi nu, säger projektledaren, 
Thomas Berggren, nöjt 
under kvällen.

Klockan 22 riktades alla 
blickar mot scenen. Det 
stora dragplåstret, idolvin-
naren 2009, Erik Grönvall, 
gjorde entré. Under nästan 
en timme höll han publiken i 
ett järngrepp. Med sin späda 
kropp men kraftfulla röst, 
levererade han allt från egna 
verk till Iron Maiden och den 
tunga vinnarlåten Higher.

Det var magiskt. Kontak-
ten med publiken var superb. 
Det är omöjligt att ha några 
förväntningar när man tackar 
ja till en spelning som denna, 
men det här överträffade 
allt och jag är helt seriös när 
jag säger att det här var min 
bästa spelning hittills. Jag 
älskar Nödinge och arrangö-
ren har gjort ett grymt jobb 

med affischer, t-shirts och 
allt runt omkring. Jag är så 
imponerad, sa en strålande 
glad Erik Grönvall när han 
skrev autografer, kramade 
fans och lät sig fotograferas.

Sabahudin Sabani och 
Linn Sikström var två av 
dem som hade äran att serva 
stjärnan före och efter spel-
ningen.

– Vilken kille. Han var 
så schysst och jättepositiv, 
avslöjade Sabahudin efter sitt 
möte med Idolvinnaren.

Mötet med publiken efter 
spelningen tog tid, långt över 
en timme, men Erik Grön-
vall såg till att alla fick sin 
beskärda del. Ingen som öns-
kade hans signatur gick hem 
utan. Och alla gick definitivt 
hem nöjda!

Visst stod Grönvall i cen-
trum för Festivalborg, men 
övriga medverkande för-
gyllde också tillställningen. 

Lokala rockband och inte 
minst omåttligt populära 
Broshan och Två världar 
levererade i vanlig ordning. 
Mikael Riesebeck och 
Ellenor Alexandersson 

var utmärkta konferencierer 
under hela kvällen.

Som från ingenstans 
dyker de plötsligt upp. 
Maskerade med tjocka 

lager smink och stelsprayad 
frisyr vinglar de fram på de-
cimeterhöga klackar. CD- 
spelaren från Clas Ohlson 
kämpar på med sin popmu-
sik och de blå plastkassarna 
innehåller olagligt inhand-
lad dryck. 

Det är valborgsmässoaf-
ton och Göteborgs parker 
fylls återigen av tonårsgäng 
som suktar efter förbjudna 
äventyr. 

Tanken med valborgsfi-
randet är god. I hopp om att 
kunna glömma och förlåta 
den långa vinterns minst sagt 
kyliga bemötande dukar vi 
upp till fest. I majbrasans 
lågor blir allt det gamla till 
aska och den nya tiden kan 

slå rot. De onda andarna flyr 
sin kos och tron på en grön-
skande framtid växer ivrigt, 
även hos de mest håglösa av 
människor.

Det råder visserligen brist 
på just majbrasor i centrala 
Göteborg, men troligtvis 
vill ändå ingen ond ande 
övernatta i stan när Chal-
mers studentkår börjar få 
vårkänslor. 

Den årliga Cortègen låter 
ingen tveka på att våren är 
kommen med buller och 
brak. Föga hänsyn tas när 
företagare och politiker 
matas med sin egen beska 
medicin. 

Inte konstigt att förnäma 
damer och herrar sätter 
kaffet i halsen när de kikar ut 
från sina paradvåningar på 
Avenyn.

Om firandet hade varit 
till ända när chalmeristerna 
parkerat sina provocerande 
vagnar skulle mycket lidande 
ha kunnat besparats. Men 
vem vill lämna festen när den 
är som roligast? 

Staden håller ett envist tag 
om vårkvällens sista solstrå-
lar som målar parkens träd i 
höstlika färger.

I takt med mörkrets 
intrång lockas kapsylerna av 
ölflaskorna och gräsmattorna 
fylls med cigarettfimpar. 

Någonstans mellan hopp 
och förtvivlan trevar sig unga 
människor in i sommartiden 
och vuxenvärldens dimma. 

Visst gör det ont när 
knoppar brister men anled-
ningen till att våren tvekar 
är smärtan då ännu en ung 
människa far illa på en val-

borgsfest.
För att spä på tonårs-

föräldrarnas oro bestämmer 
sig medierna varje år för 
att utfärda mängder av var-
ningar inför det stundande 
valborgsfirandet. Det kan 
tyckas en aning befängt och 
överdrivet, men de är inte 
obefogade. Inte sällan skug-
gas arbetarrörelsens högtids-
dag av löpsedlar om miss-
handel, fylla och våldtäkt. 

Varför? 
Nog för att alkohol på 

något sätt är inblandad i de 
flesta firanden, men på val-
borg har den olyckligt nog 
kommit att spela huvudrol-
len. 

De vackra lundarna som 
knoppade och fyllde frusna 
svenskar med ny livskraft har 
över natten till första maj 

förvandlats till en soptipp. 
En känsla av vemod sänker 
sig över tomburkar och 
förkolnade engångsgrillar 
medan rödklädda demon-
stranter laddar upp med 
sånger och plakat.  

Våren ska välkomnas, 
onda andar ska skrämmas 
iväg och ännu ett slag för 
rättvisan ska slås. Tanken 
är god, men de ungas val-
borgsäventyr balanserar 
alltför ofta precis på gränsen 
till katastrof. Därför är det 
fantastiskt att se hur Ale 
kommun kraftsamlar för att 
istället samla alla ungdomar 
i ett drogfritt arrangemang 
med tunga affischnamn. På 
så vis skjuts alkoholdebuten 
för många in i framtiden och 
katastrofen får vänta.
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Mellan hopp och förtvivlan kommer valborg
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Festivalborg 2010 med Erik Grönvall slog alla rekord. Med ett framträdande av bästa märke gjorde han arrangemanget till en stor publiksuccé.

Efter framträdandet väntade signering av affischer, tröjor, 
biljetter och – ansikten! Kön ringlade sig lång och upp-
skattningsvis skrev Erik sitt namn 500 gånger denna kväll.
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